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  נתן נטע אייזענשטייןחיים הרב 
  ש ברן "חבר מכון הגבוה לתלמוד ע

  *בענין עד מפי עד

  .א
והוחזקו להיות משיאין עד מפי עד ואשה מפי .: "תנן ביבמות קכב  

הראשונים חולקים בגדר הנאמנות דעד ."  אשה ואשה מפי עבד ומפי שפחה

א וכל דמקדש דאקילו בה רבנן משום עיגונ"כתב : י בשבת קמה"רש.  מפי עד

ז "אהע(ת נודע ביהודה "בשו."  'אדעתא דרבנן ואפקועי רבנן לקידושין מיני

י כתב שהקידושין "י הסביר דרש"רב שמואל בנו של הנוב) קמז' ת סי"מהד

בעדות ' בטל מטעם אפקעינו בעדות אשה היינו דוקא בעד מפי עד אבל בעד א

ת מטעם מילתא " מהדנאמן) 'ק שער א"לג במהד' בס(י "הנוב' אשה כבר כ

 .דעבידא לגלויי
' דלענין עד א: בדף פח' מדייק בלשון הגמ) שם(י " והנוב1

".  מהימן' אלמא עד א"' ולענין עד מפי עד כ" נאמן' אלמא עד א"כתב 

מאחר , ת"מצד עצמו אינו נאמן מה' פ שעד א"י הסביר לשיטתו שאע"הנוב

מפי עד הוא יכול לשמט אבל בעד .  ת"שדיבורו עתידא לגלויי הוא נאמן מה

ויאמר השקר אינו תלוי בי אלא מהאי ששמעתי אז אין נאמנות בדיבורו 

י מטעם "ש רש"וכמ, והחכמים חידשו שגברא זו נאמן משום עיגונא

גירושין ' ם בסוף הל"לשיטתו מלשון הרמב' י הביא ראי"  הנוב2.אפקעינהו

                                                                                                                    
ולרב שמואל היין , שאתו למדתי דברים אלו בצוותא, תודתי נתונה להרב שמואל מרקוס  *

  . שעזר לי בהכנת הדברים לדפוס

' ש ס"ת הריב"ם עצמו עיין בשו"ובדעת הרמב:).  פח(א ביבמות "שלא כדעת הריטב  .1
  . רק מדרבנן' עד א' י וסובר שאפי"ה שחולק על הנוב"קנ

נקט מהתפארת צבי שעד מפי עד מועיל רק מדרבנן מטעם ) מא:ז(ת ציץ אליעזר "בשו  .2
עיין במשנה ביבמות .  רק מדרבנן' אפקעינהו אלא דהוא סבור שגם הנאמנות דעד א

' והשיא ר. . . ' פ עד א"הזקן שמשיאין את האשה עגמליאל ' כך מקובלני מר. "ב"קכ
ש "ונראה לדעתו מ."  להיות משיאין עד מפי עד והוחזקו' גמליאל נשותיהן על פי עד א

אז הרבנן הרחיבו קולא זה גם ' היינו לומר לפי שכבר הקילו בעד א" והוחזקו"המשנה 
ת החכמים "מהנאמן ' פ שעד א"י אע"י בשיטת רש"אבל לדעת הנוב.  בעד מפי עד

  .  ת"החזיקו קולא דעיגונא לקבל עדים שאינם נאמנים מה
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ת אבל "יל מהשמוע' לענין עד א"  התורהשלא הקפיד "בריש ההלכה ' שכ

מפי '  בדבר זה והאמינו בו עד אחכמיםלפיכך הקילו "ם מסיים "הרמב

ת אבל עד מפי עד לפי "מועיל מה' שעד א' ם כ"והסביר שהרמב."  השפחה

יש שסוברים דגם עד מפי עד , מאידך גיסא.  שיכול לשמט אינו אלא מדרבנן

 שמועיל ה"ל בדעת הרא"נקט שצ' מ' ת תורת חסד סי"בשו.  ת"מועיל מה

נאמן רק מדרבנן ' ה חולק על הראשונים שסוברים דעד א"שהרא.  ת"מה

.) פח' תוס(ת כיון שדומה הדבר "מטעם דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מה

כ גם הכא בעד מפי עד יש סיבה להאמינו "וגם אינו מטעם אפקעינהו וא

 : ת"סברות בראשונים להאמינו מה' ונראה דיש ב.  ת"מה

דעד מפי עד נאמן מטעם מילתא ' פח כ' י ווייל סי"רת מה"בשו. א

אינו מעיד במקום שיש חשש שיבא ' עד הב' עבידא לגלויי דאפי

ת אז עד מפי עד נאמן "ג מה"ואם אמרינן שמעל.  ההרוג ברגליו

  . ת"מה

ד "נקט דלדעת הראב) למכון הרי פישל דף שי(עדות ' הל' בס.  ב

טעם דייקא ומינסבא זה גם מ' דנאמנות דעד א) גירושין' סוף הל(

  3 .שייך בעד מפי עד

  . ב
  :ונראה שיש לעיין בכמה דברים בסוגיתנו

שהקילו חכמים רק לגבי עד מפי שפחה ולא ' ם כ"למה הרמב.  1

  ?הלא עד מפי עד רגיל נאמן רק מדרבנן.  בעד מפי עד

שואלת אם עד מפי עד מועיל . ובבכורות לו: בשבת קמה' הגמ.  2

ע מהו ההשוואה בין עדות אשה "וצ.  דות אשהלבכור כמו בע

                                                                                                                    
ז מציע עוד סברה שלדעתו דייקא ומינסבא מועיל להחזיק "כ' י בס"ונראה שהנוב  .3

.  כלומר לפי שהאשה דייקא ומינסבא אז העד מתירא לשקר.  המילתא עבידא לגלויי
  .  י"אינו מועיל לדעת הנובנמצא בעד מפי עד לפי שיכול לשמט אז דייקא ומינסבא 
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לבכור הרי רק מקילין בעדות אשה משום עיגונא והיתירו תחילתן 

ואיך לדמות דין זה לעדות במום . פח' ש הגמ"משום סופן כמ

  ? לבכור

  . ג
כדי לעמוד על דברים אלו ולהבין איך עד מפי עד מועיל בעדות   

,  שהוא מקור העדות', ם עד האבפלוגתת הראשונים מה הדין א' אשה יש לע

שם כתב ' פ שהגמ"ן דאע"הביא מהרמב: ן בשבועות לב"הר.  'מכחיש עד הב

דאומר לאשה מת בעליך אינו חייב בקרבן שבועות העדות אם הוא ' שעד א

, שאפשר לאשה להעיד בעצמה ונאמנת מטעם עד מפי עד, כובש עדותו

ת בית יוסף "אבל בשו.  נאמן' מכחיש ואומר לא מת אין הב' כ אם הא"אעפ

  .  אחר שכבר העיד בשמו' לדחות דברי הב' שאין להא' י חולק וכ"הב) 'ד' ס(

ן שתלויה בשם העד כשיש "י והר"יש להסביר פלוגתת הב, בפשטות  

ד אין עליו "מעיד בב' ן כשעד ב"ן והרמב"לדעת הר.  עדות של עד מפי עד

אין ' מכחיש הב' מן שהאלפיכך בז.  'שם עד שהוא רק גילוי מילתא של הא

.  הוא העד שמעיד' כלום דבמקום שעד מפי עד נאמן באמת הא' בדברי הב

דין עד ונאמן מצד ' י סובר דבמקום שעד מפי עד נאמן יש על הב"אבל הב

' אפי, ולפי שיש נאמנות מצד עצמו.  אומר לו' ד להעיד מה שהא"עצמו בב

  .  לויה בושם העד תלוי בו ונאמנות ת, מכחיש' במקום שהא

  :מ"בחקירה זו לכאורה יש כמה נפק  

ם "ם מפי עכו"ן דבעכו"הביא חומרת הר) טז:ז יז"אהע(א "הרמ.  1  

ורוב ראשונים .  ת"העיד כשמסל' צריך להעיד שגם הא' שמסיח לפי תומו הב

, פ שאין הכרח לזה"ואע.  מסיח לפי תומו' חולקים וסוברים דרק בעינן שהב

ד עצמו צריך לברר "מעיד ולפיכך ב'  עד מפי עד האן לשיטתו דבכל"ל דהר"י

מעיד אין לחפש אחר עדות ' אבל אם אמרינן דהב.  אם מקור העדות נאמן
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  4.'הא

ם "דמשמע שמעיקר הדין אין צריך לברר אם עכו, א עצמו"והרמ.  2  

' דבעד כשר מפי עד כשר נאמן אפי' שכ' אזיל לשיטתו בסעיף ה, ת"מסל' הא

ש דהביא מתשובת משאת בנימין והשלטי "בב' וע.  עאם לא אמר ממי שמ

א לשיטתו דבעד מפי עד "ל דהרמ"ואפש.  גבורים דשואלין אותו ממי שמע

  .  ד לברר אלא נאמנות שלו"ולפיכך אין לב' כל הנאמנות נובעת מהב

אמוראים ' נקט דהמח) מז' סי' ז חלק ב"אהע(באגרות משה .  3

אם .   תלויה בנאמנות דעד מפי עדבירושלמי אם מקבלים עדות מפי הכתב

' רק חידשה דאפשר לב) או רבנן(והתורה ' נאמן כשאר עד א' אמרינן דעד א

לידיעה חלושה מפי הכתב  ' אז אין להביא ראי' לגלות מה שהעיד הא

אבל אם נאמנות דעד ").  ידיעה חלושה"שעדות מפי הכתב הוי ' פ כ"הגרמ(

י והידיעה רק ידיעה חלושה ואם נאמן ז כמו כלי שנ"הר' מפי העד נובעת מהב

  .  בעד מפי עד כמו כן נאמן בעדות מפי הכתב

נאמן מטעם ' שעד הב' הביא ראי) פח' סי(י ווייל "ת מהר"בשו.  4

י ווייל "והמר!"  ?אינו מעיד' דעד הב' אטו אם מת העד הא: "ל"ג וז"מעל

' להבא "הוא שמעיד א' הוא שמעיד דאם העד הא' נקט שבוודאי העד הב

  5.להעיד כשהוא מת

  .ד
ן "ש נראה מתשובות הר"ל כמ"פ שמצד הסברא אפש"ונראה דאע  

מז ' ן ס"ת הר"בשו.  י שאין שאלת מי הוא העד שמעיד נקודת פלוגתתם"והב

פ "ד אע"ד חוזר ומגיד בב"פ שהגיד חוץ לב"דאפילו בעדות אשה אע"' כ

  ן שיהיו נעשין אותן שאינן צריכי' דאפי. . . שמכחיש דבריו הראשונים 

                                                                                                                    
   . י ווייל"מעיד למפרע אין זה שיטת המהר' הגיד הא' ז שהב"ל דבזה"אפש' פ שהי"ואע  .4

' פ שאין עדות הב"י דאע"על דעת הב' השמעתתא הק.  י"ג בדעת הב:כ השמעתתא ז"וכ  .5
א אבל לכל הפחות למה אין ל' לעקור עדות הב' ולפיכך אי אפשר להא' תלוי בדיבור הא

בתורת הכחשה מטעם שכיון שהגיד ' נאמן אפי' י דאין הא"דדעת הב' ותי? כח הכחשה
   . שוב אינו חוזר ומגיד
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כל שלא נחקרה עדותן עדיין יכולין לומר מבדין אנו לפי שאין . . . ד "בב

ן הסביר שיטתו "הר."  ד"העדים מדקדקים עד שעת גמר עדותן בב

נאמן שעדיין לא נגמר עדותו ולפיכך אפשר להכחיש דברי ' בהתשובות דהא

אבל עדות אשה : "ל"חולק וז) 'ד' ת ס"דיני גוי מסל(י בהתשובה "הב.  'הב

ד צריכין לשמוע "כיון שהוא משונה משאר עדיות דעד מפי עד כשר בו ואין ב

כבר הגיד ואין ' העדות מפי העד הראשון כיון שיצא העדות מפיו בפני עד א

הילכך בשעה שיצא העדות , דבעד השומע מפיו סגי להו, ד צורך בו כלל"לב

ד דמשום דאין "תן בבהוי כששאר עדיות שנחקרה עדו' מפיו בפני העד הב

הילכך כל שבא עד .  ד צריכים עוד לשמוע מפיהם אינם יכולים לחזור בהם"ב

חוזר בו ' י שהעד א"ד ששמע מפי פלוני שנהרג פלוני או שמת אעפ"והעיד בב

ד אין חוששין לו וסומכים על דברי העד "מהם בב' קודם שנחקר עדות שום א

  ."המעיד ששמע כך מפיו

מעיד ' יכול להכחיש אינו מטעם שהב' שאין האי "נמצא דדעת הב  

נמצא דבין .  אינו יכול להכחיש לפי שגמר עדותו' הא, להיפוך.  ש לעיל"כמ

  6.הוא המעיד' ן הא"י ובין לשיטת הר"לשיטת הב

ש בברכת שמואל "פ מ"מעיד יש להבין ע' א לומר שהב"והטעם שא  

  : עדחסרונות בכל עד מפי ' ח דיש ב"מהגר) טו' יבמות סי(

ובעד , ד להשוות דיבורו כעדות"עדות הראשון צריך להיות בב) א

  .  ד"בב' מפי עד לא העיד הא

  .  שהוא בצעמו לא ראה מעשה' יש חסרון בעד הב)  ב

ן "לפיכך הר.  'וגם מצד עד הב' נמצא דיש חסרון גם מצד עד הא

לא ' פ שבדרך כלל יש חסרון דעד הא"ואע, כהמעיד' י סוברים דדין הא"והב

' נמצא דאפי.  בשוק' פ עד א"הכא שאני לפי שמשיאין אשה ע, ד"העיד בב

                                                                                                                    
' ובזה יש להסביר מה שחידשה המשנה דהוחזקו להיות משיאין עד מפי עד דאין בו ב  .6

נעשה כמי שנחקרה עדותו ' ש לעיל משום שאמירה דא"חסרונות של עד מפי עד כמ
  .  ד"מעיד על עדות שנחקרה בב' ד ועדות הב"בב
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שאני הכא ' וגם עד הב.  ד"מה שהעיד בשוק דינו כמי שנחקרה עדותו בב

פ שהוא לא "ד דאע"בעדות אשה שהוא מעיד על המעשה שנחקרה עדותו בב

ראה מיתת הבעל העדות שלו אינה על המיתה אלא על מעשה חקירת עדות 

ה "ד: לא(ביבמות ' דתוס-וכמו עדים שמעידים שכך ראו בשטר.  ד"בב

דאין זה עדות מהכתב אלא כאילו הם מעידים על המעשה דנחקרה ' כ) דחזור

 גם הכא העדים מעידים על המעשה עצמה דנעשה כמי - ד "עדותן בב

  .  ד"שנחקרה עדותן בב

ת שבועו(ן "ן והרמב"גם אפשר לתרץ קושיית הר, ואם כנים הדברים  

' להכחיש דברי הב' ן הביא ראיה שאפשר להא"הרמב.  י"על דעת הב) שם

דאם אשה אומרת חכם טיהר לי את הכתם .) עב(כמו שמצאנו בכתובות 

ל דאין פסק החכם על הכתם "ואפש.  ומכחישה החכם נאמן' והחכם בא אחרי

דפסק החכם היינו רק גילוי מילתא אם כתם זה הוי דם .  דומה לעדות אשה

ז עדות שאפשר "דמת הבעל הר, אפילו בשוק, אבל אמירת העד.  או לאונדה 

.  י אינו דומה זה לזה"לדעת הב.  ד"להתירה לבעלה וכמי שהעדות נחקרה בב

העדים שהעידו בין ): "א:ב(ן שחולק הביא בתשובה התוספתא בכתובות "והר

ין לטמא בין לטהר בין לרחק בין לקרב בין לאסור בין להתיר בין לזכות ב

בתוספתא ."  ד אמרו מבדין אנו נאמנים"לחיוב אם עד שלא נחקרה עדותן בב

ד "צ להיות בב"נכללים כל מיני עדויות אפילו עדות של איסור והיתר שא

לדעת .  ד ממש עדיין אפשר לחזור"ובכולם אמרינן דכל מקום שלא קיבל בב

עדויות ן אין חילוק בין עדות אשה וחכם שטיהר את הכתם ודומה לשאר "הר

    7.ד"עד שיבוא לב' שלא נגמר עדות הא

                                                                                                                    
העיד ' אם הא' ד אפי"כל תוקף של עדות בב' ונראה שיסוד זה בעד מפי עד דבעד א  .7

שהטעם ' מ כ"הח).  עח:יז(א בדברי החלקת מחוקק "בשוק תלוי על הדיון של רעק
ד בדיני ממונות הוא משום שאי אפשר לדיין לומר לראובן אתה חייב לשלם "שצריך ב
חידש , לפיכך.  עדים שאתה חייב דהדיין עצמו מיחייב רק מפי עד' שמעתי מבלשמעון ש
אבל .  ד שחייב הנדון שלא מדין עד מפי עד אלא הדיין עומד במקום משפט"הקרא דין ב
ד ומבקבלים העדות בלי "מ שאין צריך ב"חידש הח, שעד מפי עד נאמן,  בעדות אשה
  . ד"היתר דב
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  .ה
הוא ' ן כאשר עד מפי עד מעיד הא"י ובין להר"ראינו דבין להב  

ד וכיון שהגיד שוב "המעיד ורק חולקים אם אמרינן דהעדות כבר נחקרה בב

ן "שהרי הרמב.  מעיד' ל דהב"ן צ"אבל בדעת הרמב.  אינו חוזר ומגיד

שלא מצאנו בתלמוד נאמן ויכול "' כ) ף" הריבדפי: כז(במלחמות בקידושין 

ולכאורה יוצא ."  לחזור בו אלא כל שנאמן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

בשוק נאמן להתיר אשה לבעלה אמרינן כיון ' מדבריו דבעדות אשה כיון שא

יכול ' ן בשבועות סובר שהא"וקשה שהרמב.  שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

נאמן אמרינן כיון ' ך אפשר לעקור הא כל מקום שהאואי' לעקור דברי הב

  ?ן בקידושין"שהגיד לדעת הרמב

ן סובר דהנאמנות של עדות בעד מפי עד "ל שהרמב"ונראה שצ  

כ יש כח להראשון לעקור דבריו דלפי שהוא "בעדות אשה נובעת מהשני ואעפ

י גילו) א: דברים' דבכל עדות צריך ב.  המקור אז הגילוי מילתא תלוי בו

בדרך כלל הם משתתפים .  הנאמנות בגוף העד עצמו) ב.  מילתא על הדיון

אבל אנו מאמין שאמת הוא שמת הבעל ' אבל הכא הגילוי מילתא מהא, ביחד
                                                                                                 

' מ מבוססים על היסוד דעדות העד א" שדברי החהבין) סימן קכג(א בתשובה "רעק
' דאם אמרינן שעד מפי עד הב.  מ"א בעצמו חולק על הח"רעק.  ד"נחשבת כנחקרה בב

ם "הרמב' ד אם כן מה החידוש דעד מפי עד שכ"כמעיד על מעשה עדות שנגמר בב
ד "דכל שלא הועד בפני ב"ד "א מסיק שצריך ב"לפיכך רעק."  לפיכך הקילו חכמים"
כ "ד להתיר האשה אעפ"פ שצריך ב"נמצא דחידש המשנה דאע."  לא גמר ההיתר) ממש(

  .עד מפי עד כשר

מ רוזנצוייג דעדות אשה היינו בירור "ר הגר"פ מה ששמעתי ממו"ויש להבין יסוד זה ע
' נמצא דעד א.  א:וכך משמע מהמשנה בעדיות ו.  ד מתיר האשה לשוק"למיתת הבעל וב

א "אבל עוד אפשר לומר דרעק.  ד ומתירה"גמורה עד שבא לבהמעיד אבל אינו עדות 
פ "הרב שמואל מרקוס ע' י וכך פי"ן וב"מעיד כלל כנגד תשובת הר' סובר שאין עד הא

  ".ד דווקא"הגדה מעליא בב' אלא וודאי משמע דבעי"א שם "ש רעק"מ

דין א דיש חידוש אחר במשנה בלי ה"דוחה ראיית רעק) יא:אישות כד' הל(האבי עזרי 
כלל ' מעיד סתם שראובן מת ולא העיד מהא' אם עד הב' ד דחידש המשנה דאפי"של ב
  .נאמן מצד עצמו וזה קולא דעד מפי עד' אז הב

א ורב שך בגדר חידוש דעד מפי עד תלוי בחקריה דלעיל "ויש לומר דפלוגתת הרעק
  .  מעיד' מעיד ולדעת רב שך הב' א הא"שלדעת רעק

כבר אמרנו שהעד שאמר שמעתי שמת פלוני "' ה כ:ע יז"וע בדבריו שהרי בש"אבל צ
לא אמר ' א השיג ואפי"והרמ."  ז כשר לעדות אשה"שמע מאשה ששמעה מעבד ה' אפי

  .ל שמעתי"א צ"משמע בין להמחבר והרמ . ממי שמע אלא אמר סתם ששמע כשר
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אומר שלא ' ואם הא' נאמן הגילוי מילתא תלוי בהא' פ שהב"ואע.  'על פי הב

  8.דברתי כלום אז יש חסרון בעצם הגילוי מילתא

  .ו
ם מחלק בין עד מפי עד ועד "למה הרמב-ו  בתחילהנחזור לשאלתנ

מפי שפחה שהקילו חכמים דווקא בעד מפי השפחה ומשמע שאין עד מפי עד 

עד מפי ' דאפי' עומד בזה וכ) שי:א(ת "השואל ומשיב בשו?  בכלל קולא זו

עד שאינו יודע המילתא בעצמו נאמן כמו עד אחד הרגיל מטעם שהמילתא 

, ואומר שלא דברתי על בעל זה כלל' ם יבוא עד האשהרי א.  עבידא לגלויי

ת "נאמן מה' וגם בעד הב.  אינו משקר' אינו יכול לשמט ולפיכך הב' הב

ם "וקשה קצת שהרי הרמב.  לא אמר זה כלל' דהמילתא עבידא לגלויי שהא

דאשה נאמנת לומר מת בעלה שהדבר עשוי לגלות ואי אפשר ' כ) טו:יב(

ומשמע .  אם הוא חי סופו לבא או יודיע שהוא חילהכחיש ולא לטעון טענה ש

  .  ולא שאר דברים, דדווקא אם בא הרוג ברגליו הוא המילתא דעבידא לאגלויי

ם דעד מפי עד שאני מעד מפי "ואפשר עוד לומר בדעת הרמב  

נאמן בשוק ' כיון שהא.  ש לעיל בדעת הבית יוסף"פ מ"ת ע"שפחה ונאמן מה

' רק גילוי מילתא של היתר הא' ד והב"רה בבת עדותו נחשבת כמי שנחק"מה

בעדות אשה נאמן '   ואם אמרינן דעד א9.ד"וכמי שמעיד על עדות שנחקרה בב

כשר אפשר להגיד ' כשר מפי עד א' י לעיל אז גם עד א"ש מהנוב"ת כמ"מה

ם "ת אז הרמב"אינה נאמנת מה' אבל בעד מפי שפחה לפי שהא.  ת"עדותו מה

  ."םלפיכך הקילו חכמי"' כ

הובא (הפוסקים ' ם במח"טעמים בדעת הרמב' ואפשר לתלות הב  

                                                                                                                    
עלה ל מת ב"אפש' שהב' ש לעיל מהאבי עזרי שכ"פ מ"אין הסבר זה הולך ע, בודאי   .8

בכלל ' ל אין הא"לדעת רב שך זצ.  ל בשם אחר כלל"וחידוש דעד מפי עד שאינו צ
  .  ההגדה כלל בין בתור גילוי מילתא ובין בתור נאמנות

כשרואה שנעשה מעשה על "ן "י וחולק על הר"שהסכים לדעת הב) יג:כט(א "כ החזו"וכ  .9
פ "שלא תנשא תכף עואינו בטוח , והולך לו, ידו לקולא כמו אומר לאשה מת בעלך

וודאי לא שייך , ומכשילה ואת בעלה באיסור אשת איש, שזהו עדות שקר ממש, דבריו
   .  ד"יוצא מדבריו דעדות בשוק נאמן כמו עדות בב."  על זה שאין אדם מדקדק
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הכנסת הגדולה .  אם עד מפי עד נאמן ביאוסרים) בשדה חמד מערכת עד

' סוף ס(י בתשובה שאינו נאמן והדברי אמת "הביא בשם הב) קג:מ כח"חו(

יכול ' לפי הסבר השואל ומשיב המילתא עבידא לגלויי שאין הב.  חולק) 'א

שייך גם לשאר איסורים ואם נאמן הכא גם נאמן בשאר ' ני האלשמט לפ

נאמן ' י לשיטתו סובר שרק נאמן בעדות אשה לפי שהא"אבל הב.  איסורים

ולא , ודין זה שייך דווקא לעדות אשה' רק גילוי מילתא בדברי הא' בשוק והב

  . בשאר איסורים

  . ז
מפי עד בבכורות שואלת אם עד ' ש יש מקום להבין למה הגמ"לפמ  

י "לדעת הב.  מועיל להעיד שהכהן לא הטיל מום בבכור והדמיון לעדות אשה

כשהגיד שמת בעלה בשוק ' אפי' דיש חלות שם עדות בא) יג:כט(א "והחזו

נאמן בשוק ליתן ' כמו כן בעדות בכור שהא',  רק גילוי מילתא של הא' והב

ות הנאמנות של לפיכך יש לדמ.  'רק גילוי מילתא להא' הוראה על בכור והב

אבל אם אמרינן שבעד מפי עד בעדות אשה .  עדות אשה להעדות על בכור

ש לעיל "כמ(' וככלי שני של עדות הא' מעיד מה שאמר לו הא' שהב

ורק משום עיגונא אקילו בה רבנן אין ללמוד מעדות אשה ) ל"פ זצ"מהגרמ

ל דהא "מסיקה דמרימר ורב יימר חולק בזה ואפ' הגמ, ובאמת.  לדין בכור

ת לפי שאינו יכול "נאמן מה' ולדעת השואל ומשיב דהב.  גופא יסוד פלוגתתם

יש לומר דחולק אם עדות בכור שאני מדין עדות אשה שצריך ' לשמט לפני הא

, ש לעיל"חסרונות בעד מפי עד בכל התורה כמ'   ולפי שיש ב10.דין עדות

, נמצא.   עדותחוקרת אם עדות בכור דומה לעדות אשה או לשאר דיני' הגמ

הצדדים אם עד מפי עד מועיל בבכור תלויים בגדר עד ' דאפשר להסביר דב

  . מפי עד או בגדר עדות בכור

                                                                                                                    
  . מג שהאריך בזה' בתשובות אגרות משה ס' ועי  .10


